
 

 

Dagsorden og referater 

 

Mødets formål: Bestyrelsesmøde 

Dato: Den 17. marts 2022 Tid:  kl. 19-21 Sted: mødelokale 11 

Fraværende: Nanna Leander 

Deltagere tilstede:   

 

Referent:  

 Emne Tid Formål med punktet Information 

Reflektion 

Beslutning 

Beslutningsreferat 

 Godkendelse af referat 19:00 - 19:05  Beslutning tjek 

1.  Budget akkumuleret 

og forventet 

19:05 - 19:15 At godkende budgettet.  Godkendelse Budgetter ser fine ud  

 

2.  Udarbejde principper 

for MadRo 

19:15 -19:30 

vejledning-til-udar

bejdelse-af-principper-i-dagtilbudsbestyrelser (002).pdf
  

Princip for MadRo 

og afspadsering for personalet.docx
 

Vi udarbejder princip for MadRo. Vi laver 

små arbejdsgrupper  

Udarbejdelse 

af princip 

Udarbejde et princip og sende ud sammen med 

dagsorden – læse det igennem og sætte sig ind i det 

til næste møde  



3.  Bestyrelsespunkt fra 

om kommende 

frokostordning 

19:30 -19:45  Hvad har vi brug for at blive klogere på 

- Afstemning ved 

frokostordningen 

- Informationer om 

frokostordningen og 

konsekvenserne af den 

Hvilke tiltag skal vi have 

Hvordan skal tiltagene være 

Refleksion og 

beslutning 

Oplyse forældre om hvad frokost tilbuddet tilbydder  

Henrik tager kampen op   

4.  Udarbejde principper 

for om personalet må 

afspadsere i 

ferieperioder, hvis alle 

børn er hentet før 

lukketid. 

19:45 - 20:00 Der udarbejdes et princip, hvor vi bakker 

op om at personale kan afspadsere i 

ferieperioder. 

Udarbejdelsen 

af princip 

Anni udarbejdet et princip med at personalet må 

afspadsere når der ikke er flere børn, i 

ferieperioder  

 

5.  Århus kommune, Børn 

og Unge, BUPL og FOA 

har indgået en aftale 

der nævner at 

bestyrelsen kan tage 

stilling til principper 

for personale 

sammensætning mm. 

Bestyrelsen kan 

således beslutte 

principper der skal 

være gældende i 

20:00 - 20:20  At bestyrelsen udarbejder 

nedenstående principper foreslået af  

Lederteamet der indskrives i aftalen: 

Andelen af uddannede medarbejdere.  
Byrådet har besluttet en målsætning på 
73% i 2024. Andelen i dagtilbuddet er i 
2021 67,8 beregnet på 
medarbejderantal. Dilemma: færre 
hænder ved flere uddannede og 
rekrutteringsudfordring 
Understøttelse af uddannelse af 

medarbejdere så vi selv bidrager til er 

Refleksion og 

beslutning 

Opdateret på hænder i husene både uddannede 

medarbejdere og ikke uddannede medarbejdere  

 

Snakket om at vi er for at medarbejdere evt. kan 

åbne og lukke  



forbindelse med 

aftalens udmøntning.  

 

uddannede medarbejdere til rådighed i 

dagtilbuddet 

Vi arbejder i små grupper med 

udarbejdelsen af princippet 

6.  Børne og unge chefen 

Karina Møller vil gerne 

bestyrelsesformænden

e i distrikt Nord 

afholder et møde 

sammen med hende.  

20:20 - 20:30 Hvilket behov er der for at mødes med 

alle bestyrelsesformændene i hele 

distrikt Nord 

Hvilke emner kunne være interessante 

at drøfte 

 

  

 

7.  Kvalitets og 

læringssamtale 8. 

december 2021 

20:30 - 20:40 At vi har haft tilsyn fra Børn og unge om 

kvalitet og lærings med en samtale 

Vores fremadrettede mål er at de 

pædagogiske leder understøtter 

sprogpædagogerne til at kontinuerligt at 

arbejde med sprog og få de andre 

medarbejdere til aktivt at gøre det 

samme 

Information 

 

Vi er blevet orienteret om hvad mødes handlede 

om -  

8.  Nyt fra Skødstrup 

Dagtilbud 

20:40 - 20:55 Seneste nyheder fra Skødstrup 

Covid-19 vi har haft mange syge børn og 

voksne, nedlukning af afdeling, kortere 

åbningstid, nye vikar.  

3 nye ICDP-hold starter op til januar, 

Junibakken, Myrhøjen og LIV, dertil har vi 

søgt midler til jobrotations vikar, samt 

Information Informeret om hvad der skete den uge/dag hvor 

myrhøjen blev lukket – masser af rengøring og stadig 

tiltag for at passe på hinanden – forsøger at 

opretholde en ”normal” hverdag  

 

 



tilskud til selve uddannelsen. 

Pædagogmedhjælper søger vi yderligere 

støtte gennem kompetencefonden. 

Frokost ordningen er i udbud hos 

leverandøren  

 

Århus kommune vil gerne give penge til uddannelse 

til jobrotations vikarer  

9.  Næste møde den 1. 

juni 2022 

 

20:55 - 21:00 Punkter til næste gang 

Principperne er udarbejdet færdig til 

beslutning for hele bestyrelsen  

Information Uploade PDF igen  

 

Send referat ud asap  

 

 

 


